AEROMOÇA E
COMISSÁRIO DE VOO
O primeiro guia
COMPLETO da profissão
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Introdução
Quem imagina que a função de um comissário de voo é somente receber bem os passageiros e lhes dar todo o conforto necessário durante a
viagem, está enganado. O comissário é um técnico em segurança, ou seja,
responsável pelo cumprimento das normas e procedimentos de segurança
no avião. Para isso, ele recebe treinamento prático durante o curso, além de
familiarização com os equipamentos de emergência disponíveis dentro de
cada tipo de aeronave.
É por isto que o Centro Educacional de Aviação no Brasil (CEAB), por
meio deste e-book, vem repassar um pouco do conhecimento adquirido
em mais de 20 anos de experiência em escolas de aviação, acompanhando diversas mudanças no mercado e agregando aprendizados ao longo da
trajetória.
O ser humano sempre sonhou em poder voar. E durante milênios issofoi uma tarefa impossível, embora haja inúmeros relatos e vestígios dessa
tentativa registrados na história. Com a invenção dos equipamentos para
voo e, principalmente do avião, o ser humano descobriu que não só voar é
encantador, mas também as possibilidades fantásticas que o deslocamento rápido de um lugar para o outro traz. As aeromoças e comissários de voo
têm a função de tornar essa experiência agradável, eficiente e segura para
os clientes que querem desfrutar dessa experiência.Para os passageiros,
estes profissionais representam a cara da companhia de aviação escolhida.
O profissional que deseja exercer essa função precisa, além de reunir características visíveis que cativem as pessoas, ter uma personalidade desbravadora, interativa e muito disciplinada. Não seria exagero dizer que os
profissionais que trabalham em um avião são os guardiões das vidas que se
dispõem a voar. Portanto, éessencial gostar de pessoas.
Apesar de exigir disciplina, ter horários e tarefas definidas, o cargo de
comissário de voo está longe de ser uma profissão monótona. As histórias
de vidas passam pelos corredores e assentos de um avião, além da interação com diferentes culturas e personalidades. É uma experiência muito rica
de se vivenciar.
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Uma escala pela história
da profissão

2

A profissão de comissário de bordo (ou aeromoça, para mulheres) teve
inícioem 1930, por reivindicação de uma mulher, a enfermeira Ellen Church.
Apaixonada por aviação, Ellen não era autorizada a pilotar uma aeronave,devido àsrestrições sobre as mulheres e o mercado de trabalho na época.
Determinada a encontrar uma maneira de trabalhar nas alturas, Ellen
sugeriu à companhia Boeing Air Transport que colocasse enfermeiras a
bordo dos aviões para efetuar os devidos cuidados da saúde e segurança
dos passageiros durante o voo ou em situações emergenciais. Assim, surgiram as primeiras aeromoças.
A ideia foi um sucesso, já que as mulheres a bordo transmitiam segurança aos passageiros: por serem consideradas figuras frágeis, o trabalho
gracioso feminino a bordo era interpretado pelos passageiros como sinal de
que o avião não era tão perigoso quanto pensavam. Naquela época, as
moças contratadas deveriam ser solteiras, sem filhos, terem certo padrão
de peso e altura, mas ganhavam menos que os homens.
Com a Segunda Guerra Mundial e a convocação das enfermeiras para
os campos de conflito, as companhias aéreas começaram então a colocar
mulheres com nível superior a bordo. Tudo isso sempre dando espaço para
o charme e a elegância, abrilhantando a imagem da companhia. Com isso
a profissão foi se popularizando e perdeu o símbolo sensual e apelativoque
possuía. Surgiu então, a figura do “comissário de voo”, ou “comissário de
bordo”.
Hoje, essa é uma das profissões que mais crescem no país, justamente por causa da expansão da aviação brasileira e o custo acessível das passagens aéreas.
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Cotidiano de trabalho
atual

3

Comissários e aeromoças são os embaixadores da companhia e autoridades dentro de um avião. Como exemplo dessa dinâmica de vida, citamos as tarefas mais rotineiras e características para os comissários de voo:
• Cuidados pessoais (cabelo e maquiagem no caso das mulheres;
higiene e uniforme impecáveis em ambos os casos);
• Verificar qual sua escala (horário, aeroporto, aeronave);
• Checar se internamente a aeronave está apta para voo;
• Recepção dos passageiros e checagem das normas de segurança
do avião;
• Realizar o serviço de bordo (entrega de lanches);
• Pouso da aeronave e saudação aos passageiros;
Em geral, na escala diária de trabalho são realizados mais do que um
voo curto por dia ou um voo longo, portanto nem sempre os comissários e
aeromoças poderão dormir em suas casas. Desta forma, estes profissionais deve ter sempre uma mala com seus pertences de uso diário para ficar
em um hotel. Os hotéis variam, mas normalmente as companhias aéreas
alocam seus funcionários em locais de boa estrutura.
É uma vida empolgante e que exige dinamismo para lidar com as constantes mudanças de roteiros, embora isso se aprenda no cotidiano da profissão. Entretanto, uma coisa se pode dizer: esse é um trabalhoem que não
há lugar para rotinas.

8

Quais os pré-requisitos
para fazer o curso?

4

Para estar apto ao aprendizado dessa fabulosa profissão, é preciso que o aspirante tenha passado pelo exame médico em um
dos Hospitais da Aeronáutica ou clínicas conveniadas, como o
Hospital de Aeronáutica de São Paulo (HASP), que analisará a aptidão física para proceder com o curso. É preciso que o candidato
tenha no mínimo 18 anos, o Ensino Médio completo e uma estatura
de 1,58m se for mulher e 1,65m se for homem.
Um fator interessante que difere a profissão de comissário de
voo e aeromoça das outras, é a não necessidade de experiência.
Portanto, essa profissão é uma ótima maneira de já começar a carreira profissional em grande estilo.
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O curso está disponível
no Brasil?

5

A escola de aviação CEAB conta com uma grande e sólida estrutura
para a formação de profissionais do ramo. As instalações e equipamentos
são modernos e eficientes em toda a parte teórica e prática do ensino, permitindo que o aluno se sinta realmente estimulado a aprender.
Como é um curso para quem sente nas veias o chamado para a profissão, a grade de estudos busca esculpir o melhor em cada aluno, sempre
com a preocupação de formar um caráter apto para qualquer situação corriqueira ou emergencial.
No curso de comissário de voo, há o treinamento prático de sobrevivência na selva, tendo uma avaliação final para verificar a habilitação do
aluno para a profissão. O aluno precisa de ferramentas para essa vida de
descobertas – e a CEAB entrega todas elas.
Após o teste ministrado pela CEAB, o futuro comissário passará pelo
exame da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) sem o qual nenhum
comissário/aeromoça pode exercer a profissão. Viu como é séria a necessidade de se ter um bom curso?
Não é preciso dizer que idiomas extras, embora não sejam exigência,
são muito importantes, mesmo dentro do território nacional. Sempre haverá
alguém que não fala o português que esteja de viagem ao Brasil ou uma
eventual viagem internacional (ainda mais em ano de eventos esportivos
diversos no país).
Por esse fator, a recomendação é que se busque um curso de idiomas
paralelamente ao curso de comissário/aeromoça, assim também se garante maiores chances de crescimento na carreira. O CEAB disponibiliza gratuitamente ferramentas de idiomas para os alunos estudarem durante o curso.
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Quais as matérias,
duração e valores do
curso?

6

Atendendo aos requisitos já citados, o candidato poderá dar entrada na
matrícula do CEAB. Após a matrícula, o aluno receberá o manual de curso
na aula inaugural e todo o direcionamento para obter o Certificado Médico
Aeronáutico (CMA), que avaliará se o candidato possui condições físicas
para todas as atividades exigidas no curso. Próximo ao curso da CEAB já
existe uma clínica homologada pela ANAC, para atender exclusivamente os
alunos do instituto.
O curso possui uma grade bastante rica, contando com disciplinas
como:
Aulas teóricas:
• Segurança, Emergência e Sobrevivência na Selva, Mar, Deserto e
Gelo;
• Prevenção e Combate a Incêndios;
• Regulamentos da Profissão, Sistema da Aviação Civil Brasileira e Internacional;
• Segurança de Voo;
• Direito Trabalhista e Previdenciário;
• Primeiros Socorros, Obstetrícia e Medicina Aeroespacial;
• Conhecimentos Gerais de Aeronaves, Teoria de Voo, Meteorologia e
Navegação Aérea.
Aulas Extracurriculares:
• Postura e Etiqueta;
• Maquiagem;
• Idiomas em sistema próprio da escola, no decorrer do curso;
• Serviço de bordo;
• Relações Humanas;
• Simulador de Treinamento.
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Curso à distância
O aluno pode escolher aulas à distância se preferir, contando com uma
estrutura bem organizada e a vantagem de poder escapar de trânsitos,
custo de alimentação e a demora do percurso. Isso tudo garante ao aluno
a maior tranquilidade de estar bem descansado para se aplicar à teoria e
aos exercícios didáticos.
Você conta com material online em uma plataforma exclusiva desenvolvida pelo CEAB, com simulações de prova da ANAC para a sua preparação. Além disso, uma equipe de suporte do CEAB fica à sua disposição e
você conta também com vídeo aula com instrutores da Escola de Aviação.
E o melhor de tudo: o aluno não paga nada a mais por isso!
Para receber os materiais do curso à distância o aluno precisa ter um
computador com:
• Processador de no mínimo 600 MHz;
• Memória RAM nos mínimo 512 MB;
• Espaço livre em disco com o mínimo de 10 MB;
• Placa de som;
• Caixas de som ou fones de ouvido;
• Microfone;
• Conexão à internet com velocidade (mínima de 256 Kbps);
• Sistema Operacional Windows XP ou superior.
Navegador de Internet
• Compatível com os padrões (web standards) da W3C;
• Suporte para Flash Player;
• Suporte para Windows Media;
• Suporte para Quick Time Média;
• Suporte para Microsoft SilverLight;
• Suporte para Cookies.
Além disso, é claro, ter disciplina e motivação para estudar à distância.
Caso seja preciso utilizar pop-up para alguma janela abrir, é preciso que o
bloqueador esteja desligado, para permitir que algum item em segunda tela
seja aberto.
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Tempo de Duração do Curso
• À distância
O curso teórico dura 5 meses, tendo aula presencial todas asquartas-feiras com um instrutor da CEAB, a partir da 20h, no horário de Brasília. Os
treinamentos práticos ocorrem no sábado e a prova final presencial ocorre
no domingo.
• Presencial
Essa modalidade possui opções bastante interessantes, variando de
dois meses, se o curso for intensivo, três meses em média para o semi-intensivo, quatro meses para o regular e seis meses para os cursos aos sábados.
• Pagamento
O investimentonas aulas práticas dadas no Centro de Treinamento próprio do CEAB é de R$ 400,00 e são ministradas por profissionais com alta
qualificação.
A forma de pagamento dos cursos incluicartão de crédito, débito,
transferência bancária ou boleto bancário. Mantenha-se atualizado sobre
valores que podem mudar conforme o pacote adquirido e as variações normais da economia. Consulte também o parcelamento em até 24 vezes.
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Você sai do curso apto
para o quê?

7

AO CEAB é apaixonado por aviação e montou uma grade para que os
outros apaixonados pela carreira se sintam integrados nesse fabuloso
mundo que é a profissão de comissário de voo ou aeromoça.
Com o curso, o aluno está preparado para prestar o exame da ANAC
e seguir em frente em uma brilhante carreira, tendo o mundo como fronteira
e o céu como limite. Uma formação de profissionais diferenciados para um
mercado bastante competitivo.
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Uma vez formado, como
encontrar emprego?

8

Após a formação no curso e a aprovação no exame da ANAC, o aluno
tem uma gama enorme de opções no mercado. O CEAB não vincula vagas
de emprego em seu curso, mas o aluno sai com todo um trabalho de consultoria profissional que com certeza lhe garantirá bons resultados profissionais.
Como se comportar em uma entrevista, quais as características pessoais a serem desenvolvidas, postura, ferramentas de comunicação e muitos
outros aspectos fundamentais exigidos no mercado de trabalho são disciplinas que o aluno aprenderá na Escola de Aviação CEAB.
Além disso, o prestígio da escola é uma referência e será um fator que
dará alguns passos dianteiros ao aluno na escolha pelas melhores companhias de voo.
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Quais são os empregos
disponíveis?

9

Após a formação no curso e a aprovação no exame da ANAC, o aluno
tem uma gama enorme de opções no mercado. O CEAB não vincula vagas
de emprego em seu curso, mas o aluno sai com todo um trabalho de consultoria profissional que com certeza lhe garantirá bons resultados profissionais.
Como se comportar em uma entrevista, quais as características pessoais a serem desenvolvidas, postura, ferramentas de comunicação e muitos
outros aspectos fundamentais exigidos no mercado de trabalho são disciplinas que o aluno aprenderá na Escola de Aviação CEAB.
Além disso, o prestígio da escola é uma referência e será um fator que
dará alguns passos dianteiros ao aluno na escolha pelas melhores companhias de voo.
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Salários, bônus e
vantagens da profissão

10

O histórico de resultados dos alunos CEAB são muito empolgantes,
com ex-alunos conseguindo vagas em companhias em diversas partes do
mundo. Um comissário de bordo/aeromoça é bastante procurado, tendo
chances bem grandes não só de contratação, mas de crescimento e estabilidade na carreira.
Com uma procura simples pelas agências de emprego ou ainda na
internet, fica fácil notar a quantidade de vagas no setor. Frequentemente, as
linhas aéreas procuram por novos profissionais para acrescentarem em sua
companhia.
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Depoimento de um
assistente de voo

11

“Eu gostei muito, aprendi coisas que nunca tinha ouvido falar. As aulas
de primeiros socorros, por exemplo, foram muito interessantes. Gostei
também do treinamento na selva, tanto que até fui como monitor na realizada agora em setembro. Nos dois dias que fiz o treinamento na selva, aprendi a dar valor às pequenas coisas, como minha cama.”
Thiago Henrique Pereira de Almeida Santos, Comissário de Vôo
“O curso no CEAB foi maravilhoso. Eu considero os instrutores da
escola de aviação CEAB os melhores do mundo. Todas as aulas foram interessantes e muito legais, mas as que mais gostei foram as de sobrevivência
na selva e segurança e emergência.”
Rafaela de Carvalho, Comissária de Vôo
“Gostei da disciplina da escola. É bom para aqueles que nunca
seguem regras entrarem no eixo, pois na aviação é assim mesmo, rigor em
tudo. Do curso todo não tenho como definir a parte que mais gostei, porque
todas as aulas ficaram muito marcadas para mim. Tive sorte com meus professores que vieram da aviação e sempre diziam que para estar na aviação
deve-se amar esta profissão e se identificar com ela. E os professores nos
passavam tudo isso com muito entusiasmo. Lembro-me do curso de aeromoça todo com muito carinho.”
Denise Mitie Noda Cria, Comissária de Vôo.
“O curso foi maravilhoso. Os professores e todos os funcionários são
nota 10, não tenho do que reclamar. Gostava muito das aulas do bloco 4,
sinto muitas saudades daquela época, do desconhecido… Nossa, como
era bom!”
Leandro Cesar Roncelli de Castro, Comissário de Vôo
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“Tenho 21 anos e fiz o curso no CEAB com a turma 81N. Quero deixar
meu depoimento de agradecimento por todo apoio que a escola teve
comigo. Imensamente, de coração, agradeço pelos incentivos de todos,
desde as recepcionistas, a faxineira, os professores, a coordenação e os
diretores. Tudo foi maravilhoso! Passei na Banca da ANAC graças a eles,
que me colocaram lá em cima e agora, daqui pra frente, sigo sozinha, mas
levando os ensinamentos do CEAB por onde eu passar. E eu nem preciso
ainda estar trabalhando na aviação para aplicar os aprendizados adquiridos
no CEAB. Até na minha vida pessoal melhorei 100% em tudo. Sou mais
calma, mais serena, tenho muito senso de humor e sei ajudar a todos sem
distinção! Obrigada, CEAB, de coração!”
Mariane Aparecida Ballario, ex-aluna do CEAB
“Escolhi o CEAB pelo profissionalismo. Isso ficou bem claro a partir do
primeiro contato. Conheci outras escolas também com muita tradição na
aviação, mas nenhuma delas apresentou a qualidade que o CEAB ofereceu. Saí da escola com a certeza de estar bem instruído para a profissão.
O que o Sr. Salmeron faz é por prazer e com profissionalismo e qualidade,
por isso a escola merece o respaldo que tem.”
Eduardo Lima, Comissário de Vôo
“O curso foi muito além do que eu imaginava. As matérias despertaram
ainda mais meu interesse na aviação. Principalmente as de sobrevivência e
emergência, primeiros socorros, conhecimentos gerais de aeronaves, navegação, meteorologia, medicina aeroespacial, etc. Resumindo, todas as
matérias. E sinto muitas saudades da época do curso, da convivência com
os colegas, com os professores, funcionários da escola. Mesmo aqueles
que estavam ali para cobrar a disciplina dos alunos, que às vezes são conhecidos, de forma errônea como os “chatos”, conseguiam mostrar que
apenas queriam o nosso bem e aprendizado.”
Juliana Costa Coelho, Comissária de Vôo
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Venha para a CEAB!

A escola vai encantar já no primeiro dia, com uma estrutura completa e ambiente agradável. São cinco confortáveis
salas de aula com aparatos multimídia modernos e muita
possibilidade para interagir. É o único curso a possuir simulador de voo para as aulas práticas do curso de aeromoça e
comissária(o) de bordo. O interior de uma nave é reproduzido
com fidelidade, para que os alunos tenham a sensação e as
noções de uma atmosfera real.
Estudar na CEAB é um processo sério e completo, mas
que não deixa também de ser divertido, pois sem nenhum
perigo o aluno absorve conceitos fundamentais à carreira. Há
também um local com um simulador de avião para que comissários e aeromoças sejam eficientemente treinados.
Não espere mais! Aproveite para ingressar em uma carreira promissora e de sucesso. A escola de aviação CEAB
oferece o curso de aeromoça, curso de comissária de voo /
curso de comissário de bordo completos ministrados por
professores e instrutores altamente qualificados em suas funções e devidamente homologados pela ANAC. Faça sua
carreira decolar tendo as melhores ferramentas.
CEAB: Dando asas ao seu sonho de voar!

Faça o curso de aeromoça/
comissário de bordo:

PRESENCIAL
À DISTÂNCIA
Telefones:
São Paulo: (11) 3081-4949
Rio de Janeiro: (21) 4062-7117
Brasília: (61) 4063-8060
Belo Horizonte: (31) 4063-8050
Salvador: (71) 4062-8060
Porto Alegre: (51) 4063-8060
Fortaleza: (85) 4062-8060
Recife: (81) 4062-9444

